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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük

İlimizde kurulması planlanan lojistik merkezinin fizibilite hazırlık süreci kapsamında Valilik, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde düzenlenen ‘Lojistik Merkezi Ortak Akıl Kon-
feransı’na katılan Vali Mustafa Toprak, Malatya’nın lojistik merkezi için ideal bir yer olduğuna vurgu yaptı

Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansı’na Katıldı

SAYFA 5

Bakan Tüfenkci’nin Acı Günü
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin Annesi 
Ayşe Tüfenkci’nin (84) cenaz-
esi Şehir Mezarlığında Bakan-
ların, milletvekillerin ve yoğun 
protokolün katılımıyla kılınan 
cenaze namazının ardından 
toprağa verildi. Cenaze def-
ninin ardından Bakan Tüfenk-
ci taziyeleri kabul etti>>2

Acının Getirdiği Türküler
Polat’daki Felaket!

Nezir Kızılkaya Polat Felaketini anlat-
tı: Malatya’nın türküleri içinde acıları an-
latan sayısız örnekler mevcuttur..

Kitaplarda değil türkülerde ara Yem-
en’i,

Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni…
Ben türkülerden aldım haberi.
Geleneksel müzikler, kendilerini tar-

ihsel süreç içerisinde meydana getiren, 

üreten, onları yorumlayan bir kültürel 
grubun, topluluk ya da toplumun gene-
linin kendine özgü maddi/manevi değer 
yargıları ve belli felsefi derinliğe sahip 
dünya görüşleri paralelinde şekillen-
mişlerdir. Ait olduğu toplumun kültürel 
özelliklerini en iyi biçimde yansıtan müzik 
türü, şüphesiz bu türdeki müzikler yani 
halk müzikleridir.>>7

Nüfusumuz 39 bin Oldu

TÜİK verilerine göre Malatya’nın nüfusu 2016’da bir önceki yıla göre 8 bin 401 kişi ar-
tarak 781 bin 305 kişi oldu. Yıllık nüfus artış hızının binde 10,8 olarak gerçekleştiği Malat-
ya’da, nüfusun yüzde 49,86’sını erkekler, yüzde 50,14’ünü de kadınlar oluşturdu. Doğanşe-
hir ise 19 bin 873 erkek ve 19 bin 99 kadın ile toplam 38 bin 972 olarak açıklandı>>4

Kendilerini Asker Olarak
Tanıtıp Para İstediler

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde telefonda kendilerini asker olarak 
tanıtan dolandırıcılar esnaftan para istedi>>2
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HABER MERKEZİ
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 

telefonda kendilerini asker olarak tanıtan 
dolandırıcılar esnaftan para istedi.

İddiaya göre, ilçe merkezinde bulunan 
iş yerlerini Doğanşehir’de görev yapan ve 
sevilen bir rütbeli askerin adı ile tek tek 
arayan dolandırıcılar, sözde ilçede görev 
yapan iki askerin terhis olduğunu ancak 
memleketlerine dönecek paralarının ol-
madığını söyledi.

İş yeri sahipleri telefonda komutan 
sandıkları kişiye yardım yapacakları taah-
hüdünde bulunurken, dolandırıcı ise bir 
süre sonra askerlerin iş yerine geleceğini 
söyleyip para verilmesini istedi. Esnaflar, 
bir süre sonra iş yerlerine gelen sivil şah-
sa sözü edilen parayı verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan 
görüntülerde, iş yerine asker selamı ile 
giren bereli şahıs esnafa kendisini komu-
tanın gönderdiğini söyleyerek para isti-
yor. Görüntülerde ilk olarak bir markete 
giren dolandırıcı genç, market sahibinin 
birazdan parayı vereceğini söylemesi 
üzerine ‘Valizimi alıp geleceğim’ diyerek 
dışarı çıkıyor ve kayıplara karışıyor. Yine 
aynı dolandırıcı şahıs ilçede daha önce 
yine dolandırıcılar tarafından aranan bir 
eczaneye giriyor. Bu sırada eczacı kalfası 
bayan dışarıda askeri aracın olup ol-
madığını sorunca dolandırıcı aynı şekilde 

bir yalan uydurup kayıplara karışıyor.
Aynı olay ilçede birçok iş yerinde 

yaşanırken market sahibi Selami Ergen, 
ilk kez böylesi bir dolandırıcılık olayının 
ilçelerinde yaşandığını belirterek, “Ask-
eriyenin, askerin, komutanların veya 

devletin diğer kurumlarının adına veya 
kişilere her ne suretle olursa olsun para 
istenmeyeceğinin bilinmesi gerekiyor. Ke-
sinlikle bu tür şahıslara karşı para öden-
memesi lazım” diyerek herkesin duyarlı 
olmasın istedi. 

Kendilerini Asker Olarak Tanıtıp Para İstediler

Bakan Tüfenkci’nin Acı Günü
KENAN EREN
Kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle 

tedavi gördüğü Malatya Devlet Hastane-
sinde önceki gün akşam vefat eden Bakan 
Tüfenkci’ nin annesi Malatya Şehir Mezarlığı 
Camiinde kılınan öğle namazına müteakip 
kılınan cenaze namazı ve düzenlenen ce-
naze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazeye 
katılmak için Malatya’ya gelen bakanlar ve 
beraberindeki protokol, Bakan Tüfenkci’ye 
baş sağlığında bulundu. 

CENAZEDE YOĞUN BİR PRO-
TOKOL…

Cenaze törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğit-
im Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Öznur Çalık ve Hayati Yazıcı, 
Vali Mustafa Toprak,  Kayseri Valisi Süleyman 
Kamçı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Vali-
si Murat Zorluoğlu, Malatya Milletvekilleri, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Kızılay, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakam-
ları,  İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, 
İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti ve Siv-
il Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Resmi 
Kurum ve Kuruluş yetkilileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

ANNE TÜFENKCİ DUALARLA 
UĞURLANDI

İl Müftüsü Ümit Çimen cenaze namazı 
öncesi, “Baki olan Allah’tır, hepimiz ona 
gideceğiz. Ölüm bu dünyada yeni bir dünya 
âlemi için doğmak demek. Bizi ve ahiretimizi 
bak kılan şey ölüm ve ahiret inancıdır. Sevgi-

li Peygamberimiz, ölümle ilgili hatırlamayı 
hazırlıklı olmayı, Allah’tan ümitvar olmayı 
bize tavsiye buyuruyor” dedi. İl Müftüsü Çi-
men’in kıldırdığı cenaze namazının ardından 

Bakan Tüfenkci, Genel Başkan Yardımcısı 
Yazıcı, Bakan Arslan, Bakan Yılmaz ve pro-
tokol üyeleri merhume Ayşe Tüfenkci’nin 
tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Mer-

hume Ayşe Tüfenkci’ nin ce-
nazesi daha sonra Malatya 
Şehir Mezarlığı'nda okunan 
dualar eşliğinde defnedildi. 
Cenazeye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Başba-
kan Binali Yıldırım ve TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman ol-
mak üzere tüm bakanlar ile 
çok sayıda kurum çelenk gön-
derdi.

Bakan Tüfenkci cena-
zenin defni ardından Şeker 
Fabrikasında kurulan taziye 
çadırında taziyeleri kabul etti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Annesi Ayşe Tüfenkci’nin (84) cenazesi Şe-
hir Mezarlığında Bakanların, milletvekillerin ve yoğun protokolün katılımıyla kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi. Cenaze defninin ardından Bakan Tüfenkci taziyeleri kabul etti
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Batan Gemiden Canını 
Kurtarmak İçin Karısını 
Gemide Bıraktı

Öğretmen bir gün denizin ortasında batmak üzere olan 
bir geminin hikayesini sınıfta öğrencileriyle paylaşır.

Gemideki çift cankurtaran botunun yanına kadar gelir ve 
sadece bir kişilik yer olduğunu görür.

Hikayenin gerçekliği hakkında tamamen emin olmasam 
da, hepimizin hikayeden ders çıkaracağını zannediyorum.

Öğretmen, hikayeyi anlatmaya başlar.
Gemi, denizin ortasında aniden batmaya başlar. Gemideki 

bir çift cankurtaran botuna yaklaşırken sadece bir kişilik yer 
kaldığını görür.

O an adam, karısını geride bırakır ve bota atlar.
Batmak üzere olan gemideki kadın eşine bakar ve son 

cümlesi şu olur.
Öğretmen bir an durur ve öğrencilerine, “Sizce kadın, 

kocasına ne demiş olabilir?” diye sorar.
Öğrencilerinin çoğu: “Senden nefret ediyorum. Nankör 

herif!” demiştir diye cevap verir.
Öğretmen, köşede sessizce oturan bir çocuk görür ve aynı 

soruyu ona da sorar. Çocuk, “Öğretmenim bence ‘Çocuğumu-
za iyi bak demiştir’” diye cevap verir.

Öğretmen şaşırarak çocuğa sorar, “Daha önce bu hikayeyi 
duymuş muydun?”

Çocuk kafasını sallar ve “Hayır ama annem babam vefat 
etmeden önce aynı şeyi söylemişti.” der.

Öğretmen suratında üzgün bir ifadeyle, “Cevabın doğru” 
der.

Gemi batar, adam evine gider ve kız çocuğunu tek başına 
yetiştirir.

Yıllar sonra çocuk vefat eden babasının günlüğünü bulur.
Meğerse, çift gemi seyahatine çıktıklarında kadına ölüm-

cül hastalık teşhisi konmuş. O kritik anda, baba ölmek üzere 
olan eşi yerine kendini bota atmış.

Baba günlüğünde, “Denizin dibine beraber batmayı o 
kadar isterdim ki… Ama çocuğumuz için, tek başına denize 
batmanı izlemek zorunda kaldım.” yazmış.

Hikaye biter ve sınıf sus pus olur.
Öğretmen, çocukların hikayeden gereken dersi çık-

ardıklarını düşünür. İyiyle kötüyü ayırmanın, aralarındaki 
ince çizginin ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu anladıklarını 
düşünür.

Bu nedenle, olaylara yüzeysel olarak bakmamalı ve ön 
yargılarda bulunmamalıyız.

Hesap geldiğinde hesabı ödeyen bir arkadaş, zorunlu 
hissettiği için değil arkadaşlığa paradan daha çok önem ver-
diği için bunu yapar.

İş hayatında sürekli insiyatif alanlar bunu aptal oldukları 
için değil sorumluluğun ne demek olduğunu bildiklerinden 
yaparlar.

Tartışma sonrasında ilk özür dileyen kişi bunu suçlu old-
uğu için değil etrafındakilere değer verdiği için yapar.

Size sürekli mesaj atan birisi, yapacak başka bir şeyi ol-
madığından değil, size önem verdiğinden bunu yapar.

Bir gün hepimiz sevdiklerimizden bir şekilde ayrılacağız. 
Sohbetlerimizi ve beraber kurduğumuz hayalleri özleyeceğiz.

Bir gün çocuklarımız eskilerden bir fotoğraf görecek ve 
“Bunlar kim?” diye soracaklar. İçimiz kan ağlayarak “Bunlar, 
hayatımın en güzel günlerini geçirdiğim insanlar.” diye cevap 
vereceğiz.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Malatya’nın Gururu
Turgut Özal Tıp Merkezi

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni İsmail kaplan, gazetesinin 
dünkü köşesinde İnönü Üniversitesi 
Turgut Özal Tıp Merkezi’ni ele aldı. 
Dünya markası konumunda olan 
merkezin hak ettiği ilgiyi görmeme-
sinden yakınan Kaplan, şu ifadelere 
yer verdi; 

“Türkiye’yi dünya ölçeğinde öne 
çıkaracak kapasitede küresel marka 
sayısı oldukça az… Bir de bu markal-
arın bilinirliği meselesi var. Galiba 
bazı markalarımızın henüz yeter-
ince farkında değiliz!.. Bazı başarı 
hikâyeleri çabuk ünlenir… Ama ba-
zıları da vardır ki, kapalı akan sular 
gibi yalnızca kendi mecrasıyla sınırlı 
olarak mevcudiyeti bilinir ve sıradan 
bir durum gibi algılanır. Oysa işin 
hakikati çok daha farklıdır… Şay-
et yeterince farkında olursak ve 
bilinçli bir şekilde sahiplenebilirsek, 
kendi başarı hikâyelerimizin, küre-
sel ölçekte daha çok bilinmesini ve 
ona göre de ülkemize katma değer 
getirmesini sağlayabiliriz. Bu an-
lamda,  TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ 
(TÖTM) hiç tartışmasız, bir dünya 
markasıdır! Peki, bunun ne kadar 
farkındayız acaba? Rahmetli Turgut 
Özal’ın, o büyük vizyonu ile hayata 
geçirilen bu eşsiz sağlık merkezinin 
değerini ne ölçüde biliyor ve takdir 
ediyoruz? Düşünebiliyor musunuz, 
karaciğer naklinde dünya ikincisi ve 
kemik iliği naklinde dünyanın ilk üç – 
dört ülkesi arasına girmemizi temin 
eden bu muhteşem tıp merkezi, orta 
büyüklükteki bir Anadolu şehrinde, 
mütevazı bir kimlik içinde, küresel 
başarılarını âdeta bir utangaçlık 
içinde kendine saklıyor!.. Böyle 
bir küresel marka, başka ülkelerin 
elinde olsa, neler yaparlar neler… 

KÜRESEL ÖLÇEKTE
İLKLERE İMZA ATIYOR

Geçtiğimiz pazartesi günü, 
Malatya’da İnönü Üniversitesini, 
üç yıl aradan sonra yeniden ziyaret 
etme fırsatı buldum. Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, 
Prof. Dr. Nusret Akpolat, Fakülte 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ha-
kan Parlakpınar, Karaciğer Nakli En-
stitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz 
ve Kan ve Kemik iliği Nakli Derneği 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali 
Erkurt’tan, TÖTM hakkında aldığım 
bilgiler, beni tarifsiz bir sevince 
gark etti. Ülkemizin çeşitli sıkıntılar-
la boğuştuğu bu dönemde, dünya 
çapında göğsümüzü kabartacak ve 
gelecekte bize, bilimsel ve ekono-
mik açıdan çok daha büyük avanta-
jlar sağlayacak bu başarı hikâyesini, 
derin bir mutluluk içinde dinledim… 
Evet, Malatya İnönü Üniversitesi, 3 
Nisan 1975 yılında Türkiye’nin 14. 
devlet üniversitesi olarak kurul-
muş… Başlangıçta yalnızca Temel 
Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakül-
tesiyle yola çıkmış. 

TEKSAS’TAKİ METH-
ODİST HASTANESİNİN 

İKİZİ MODELİNDE
Merhum Turgut Özal’ın kalp 

ameliyatı olduğu, Teksas’taki Meth-
odist Hastanesinin ikizi modelinde, 
1991 yılında inşaatına başlanan 
Merkez, 1996 yılında tamamlandı. 
İnönü Üniversitesinin 7 bin dönüm-
lük arazi üzerine kurulu kampüsünün 
içinde yere alan TÖTM,  bugün iti-
barıyla 154 bin 500 m2 kapalı alana 
sahip, toplam 1.343 yatak kapasitesi 
ile devasa bir sağlık merkezi. Toplam 

286 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin 
en büyük yoğun bakım ünitesine sa-
hip hastane… Ancak bu hastaneyi 
benzerlerinden çok farklı kılan baş-
ka büyük başarı hikâyeleri de var. 
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 
TÖTM, dünya karaciğer naklinde 
ABD’den sonra ikinci sırada, kemik 
iliği naklinde de ilk dört ülke içinde 
ve hızla birinci sıraya tırmanıyor. 
Bunun yanında tek bir organ nakli 
(Karaciğer) için enstitü kuran, dün-
yadaki ilk ve tek bilim merkezi… 
2016 yılında toplam 229 karaciğer 
nakli ve yüze yakın kemik iliği na-
kli yapmış. İnce bağırsak ve pank-
reas nakli alanında da kısa zamanda 
küresel ölçekte adından bahsettire-
cek çalışmalar yürütüyor… TÖTM’nin 
küresel ölçekteki bu başarılarını 
şüphesiz bir yazıya sığdıramayız. 
Bunu yalnızca bir işaret olarak 
alınız. Ama şu hususu, başta Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
olmak üzere, devlet ve hükûmet yet-
kililerimize duyurmak istiyorum. Bu 
küresel markamızın daha çok par-
laması için lütfen gerekli hassasiyeti 
gösterelim. TÖTM, hâlen 240 tane 
sağlık personeli kadrosunu bekli-
yor… Hemşire yetersizliğinden, to-
plam 112 yatak kapasiteli (Ki, bu orta 
halli bir hastane demektir…) organ 
nakli üniteleri, şu anda işletilem-
iyor. Bu kapasitenin atıl kalması 
gerçekten büyük kayıptır! 217 yatak 
kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 
onkoloji hastanesini inşa etmekte 
olan TÖTM’nin ülkemize, bölgemize 
ve bütün dünyaya hizmet üretmesi 
için yardımcı olalım. Sayın Mehmet 
Müezzinoğlu’na, kadro meselesini 
buradan saygıyla duyurmak ister-
im!”

Başarılarıyla adında söz ettiren ve Karaciğer naklinde dünya ikinciliğini elinde 
bulunduran Turgut Özal Tıp Merkezinin tanıtımının yetersiz olduğuna dikkat 
çeken Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, başta Sayın Cum-
hurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız olmak üzere, devlet ve hükûmet yetkililerimize duyurmak is-
tiyorum. Bu küresel markamızın daha çok parlaması için lütfen gerekli hassasi-
yeti gösterelim. TÖTM, hâlen 240 tane sağlık personeli kadrosunu bekliyor.” dedi
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Nüfusumuz 39 bin Oldu
Haber Merkezi
TÜİK verilerine göre Malatya’nın nü-

fusu 2016’da bir önceki yıla göre 8 bin 
401 kişi artarak 781 bin 305 kişi oldu. 
Yıllık nüfus artış hızının binde 10,8 olarak 
gerçekleştiği Malatya’da, nüfusun yüzde 
49,86’sını erkekler, yüzde 50,14’ünü de 
kadınlar oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 
yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
Sonuçlarını açıkladı. 

ÜLKE NÜFUSU 80 MİLYONA 
DAYANDI

Buna göre; Türkiye’de ikamet eden nü-
fus 2016 yılında, bir önceki yıla göre 1 mily-
on 73 bin 818 kişi arttı. Erkek nüfus 40 mi-
lyon 43 bin 650 kişi olurken, kadın nüfus 
39 milyon 771 bin 221 kişi oldu. Buna göre 
toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, 
yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu. Yıllık 
nüfus artış hızı 2015 yılında 13,4 iken, 2016 
yılında 13,5 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde 
ikamet edenlerin oranı 2015 yılında yüzde 
92,1 iken, bu oran 2016 yılında yüzde 92,3’e 
yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların 
oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. Tür-
kiye nüfusunun yüzde 18,5’inin ikamet 
ettiği İstanbul, 14 milyon 804 bin 116 kişi 
ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu 
sırasıyla 5 milyon 346 bin 518 kişi ile An-
kara, 4 milyon 223 bin 545 kişi ile İzmir, 2 
milyon 901 bin 396 kişi ile Bursa ve 2 mi-
lyon 328 bin 555 kişi ile Antalya takip etti. 
Tunceli ise 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa 
sahip olan il oldu. Ülkemizde 2015 yılında 
31 olan ortanca yaş, 2016 yılında önceki 
yıla göre artış göstererek 31,4 oldu. Or-
tanca yaş erkeklerde 30,8 iken, kadınlar-
da 32 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın 
en yüksek olduğu iller sırasıyla 39,6 ile 
Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38,8 ile Edirne 
oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller 
ise sırasıyla 19,5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 
20,5 ile Ağrı ve 20,8 ile Siirt oldu. Ülkem-
izde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma 
çağındaki) nüfusun oranı, 2016 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak yüzde 
68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu 
olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki 

nüfusun oranı ise yüzde 23,7’ye gerilerken, 
65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 
da yüzde 8,3’e yükseldi. Nüfus yoğunluğu 
olarak ifade edilen 'bir kilometrekareye 
düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2015 
yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İs-
tanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 
kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek old-
uğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile 
Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Ga-
ziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az 
olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilo-
metrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. 
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan 
Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, 
en küçük yüzölçümüne sahip 
Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 
285 olarak gerçekleşti.

MALATYA’DA
NÜFUS ARTIŞ HIZI 
BİNDE 10,8 OLDU
Malatya’nın nüfusu 2016’da 

bir önceki yıla göre 8 bin 401 
kişi artarak 781 bin 305 kişi 
oldu. Yıllık nüfus artış hızının 
binde 10,8 olarak gerçekleştiği 
Malatya’da, nüfusun yüzde 
49,86’sını erkekler, yüzde 
50,14’ünü de kadınlar oluştur-
du. Toplam nüfusun yüzde 
0,98’ i (781 305 kişi) Malatya’da 
ikamet ediyor.  Malatya toplam 
nüfustan alınan pay açısından 

81 il içerisinde 27. Sırada yer aldı.  Yıllık 
nüfus artış hızı bakımından da Malatya 
81 il içerisinde 51. Sıraya yerleşti.  Malat-
ya’nın 781 305 kişilik nüfusunun yüzde 
49,86’sı (389 572 kişi) erkek, yüzde 50,14’ü 
(391 733 kişi) kadından oluştu.  Malatya 
81 il içerisinde toplam nüfus bakımından 
27. sıradadır. Malatya’da nüfusun yüzde 
66,69’u (521 089 kişi) 15-64 yaş grubunda, 
yüzde 23,88’i (186 602 kişi) 0-14 yaş gru-
bunda ve yüzde 9,42’si ise (73 614 kişi) 65+ 
yaş grubunda yer aldı. Nüfusun yarısının 
31,4 yaşından küçük olduğu Malatya’da or-
tanca yaş 31,4 olarak belirlendi.

2016 ADNKS Malatya İlçe Nüfusları

İlçe Toplam Erkek Kadın

Akçadağ 26 561 13 710 12 851

Arapgir 10 419 5 256 5 163

Arguvan 7 575 3 829 3 746

Battalgazi 304 397 150 567 153 830

Darende 26 240 13 039 13 201

Doğanyol 4 071 2 008 2 063

Doğanşehir 38 972 19 873 19 099

Hekimhan 17 584 8 832 8 752

Kale 5 234 2 524 2 710

Kuluncak 7 462 3 690 3 772

Pütürge 15 217 7 273 7 944

Yazıhan 13 204 6 740 6 464

Yeşilyurt 304 369 152 231 152 138

TOPLAM 781 305 389 572 391 733

Boş verin siz kütükteki yaşımı

Kayıtlar, kuyutlar size ne gerek?

Gönüldeki mevsimlere göz atın

Bahar yaşanırken güze ne gerek?

Hâlâ dallarımda kuşlar ötüyor

Güneşler doğuyor, aylar batıyor.

Bir kıvılcım bin yangına yetiyor

Mangalda küllenmiş köze ne gerek?

Takvimlere çiviledik zamanı

Fasikül fasikül aşkın romanı.

Başlarda tüterken göğsün dumanı

Kollara ne gerek, dize ne gerek?

Sağlığın yerinde, umudun varsa..

Mevsim yüreğinde her dem baharsa..

Sevenlerin seni anıyorlarsa..

Şaşılaşmış yaban göze ne gerek?

Kim demiş geç kaldın, vakit çok erken

Sevmek dolu-dizgin dağlar baharken

Gözlerin diliyle konuşmak varken

Kâğıda, kaleme, söze ne gerek?

Hükmetmez yüreğe ne yağmur, ne kar

Her yıl çiçek verir dallarda bahar

Bizim servetimiz dostluk, sevgi, yar

Mevki, şöhret, para, bize ne gerek?

ŞEMSİ BELLİ - 1995

ŞEMSİ
BELLİ

YAŞ BAŞKA ŞEY,
YAŞAM BAŞKA

Sicil affı yürürlüğe girdi! 
Bankalara borcu olan milyonlarca 

vatandaşın gündeminde şu an sicil affı var. 
Bankaların kara listesine alınan milyonlarca 
borçlu tasarının TBMM'den geçmesinin ar-
dından derin bir nefes aldı. Bankalara kredi 
borcu, kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar 
tasarının Resmi Gazete'de yayımlanacağı 
tarihi bekliyordu. Sicil affı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi! 

Sicil affı tasarısı TBMM'de yapılan oyla-
ma sonucu kabul edildi. 2017 Sicil affı yasa 
tasarısı Meclis'ten geçer geçmez 12.5 milyon 
vatandaş sicil affının ne zaman yürürlüğe 
gireceğini sorgulatmaya başladı. Bankalara 
kredi borcu, kredi kartı borcu bulunan ve bu 
borçları çeşitli nedenlerden dolayı ödeyem-
eyerek bankaların kara listesinde yer alan 
vatandaşlara sicil affı tasarısı gün ışığı oldu. 
Borçlu vatandaşlar kendilerini bankaların 
kara listesinden kurtaracak sicil affının Re-
smi Gazete'de yayımlanacağı tarihi merakla 
bekliyordu. Sicil affının ne zaman yürürlüğe 

gireceğine dair soru internette milyonlar-
ca kez aratıldı. Sicil affı Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın onayından geçerek Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Sicil affı toplam 12,5 milyon borç-
lu vatandaşa umut oldu. Resmi Gazete'de 
yayımlanan sicil affının detayları merak 
ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar sicil af-
fından kimin yararlanacağını, uygulamanın 
nasıl işleyeceğini merak ediyor.  12.5 mily-
on kişiye 'beyaz sayfa' açma fırsatı sunan 
yasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Kredi kartı borcunu  6 ay içinde kapatanlar 
kara listeden çıkartılacak.  Emekli Sandığı 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun en önemli maddelerinde biri sicil 
affı. Esnaf, sanayici vevatandaşın yer aldığı 
yaklaşık 12.5 milyonu ilgilendiren düzenleme 
kredi kartı , kredi, çek, senet borçlarını 6 ay 
içinde ödeyenler veya borcunu yapılandıran-
lar bankaların 'kara listesinden' silinecek.

İŞTE SİCİL AFFI
DÜZENLEMESİ

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredil-
erinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin 
ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişil-
erin ticari faaliyette bulunan ve bulunma-
yan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin 
karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, 
kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanın-
da ödemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği 
Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi 
müşterileri, söz konusu borçlarını düzenle-
menin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 
ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden 
yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme per-
formanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar sili-
necek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz 
bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacak-
larını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini 
söylemişti. Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 

1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında 
esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" 
demişti.

SİCİL AFFI RESMİ GAZETE'DE 
YAYIMLANDI!

TBMM'de kabul edilen sicil affı tasarısı 
Cumhurbaşkanı Erdoğanın onaylamasından 
sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük

İlimizde kurulması planlanan lojistik merkezinin fizibilite hazırlık süreci kapsamında Valilik, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde düzenlenen ‘Lojistik Merkezi Ortak Akıl Kon-
feransı’na katılan Vali Mustafa Toprak, Malatya’nın lojistik merkezi için ideal bir yer olduğuna vurgu yaptı

Haber Merkezi 
Cumartesi günü düzenlenen konferansa 

Vali Toprak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Vali Yardımcısı Miktat 
Alan, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, 
Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticar-
et ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Tanyaş, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi 
ve Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi, Depola-
ma ve Tesis Tasarımı uzmanı Prof. Dr. Umut 
Tuzkaya, İlçe Belediye Başkanları, Akadem-
isyenler, İlgili Bakanlık ve Temsilcileri, Ku-
rum ve Kuruluş Müdürleri, Mesleki Kuruluş 
Yetkilileri ve Temsilcileri, İş Adamları, İtha-
lat ve İhracatçılar katıldı. Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Fırat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Mesut Öztop, Ajansın Malatya Lojis-
tik Merkezi konusunda uzun süredir çalışma-
lar yürüttüğünü ve geçtiğimiz yıldan bu güne 
kadar da önemli çalışmalar yürüttüklerini 
dile getirdi. Bu güne kadar somut çalışma-
ların gerçekleştirildiği ve lojistik merkezinin 
Cazibe Merkezleri kapsamında da değer-
lendirilmesi, katılımcıların bilgilendirilmesi 
ve onlarında görüşlerinin alınması amacıy-

la bu konferansın düzenlendiğini, bundan 
sonraki dönemde de birkaç hafta içerisinde 
hazırlanacak raporun da kamuoyunun 
görüşüne sunulacağını ifade ederek katılım-
larından dolayı herkese teşekkür etti.

“İLİMİZİN SANAYİ VE
KALKINMASINA ÖNEMLİ

IŞIK TUTACAK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 

Çakır’da konferansın önemine değinerek il-
imizin sanayi ve kalkınmasına önemli bir 
ışık tutacağını vurgulayarak şunları dile 
getirdi: “Malatya sanayileşmede belli bir 
yere geldi ve organize sanayi bölgelerinde 
gerekli alt yapının yapıldı ancak yatırım-
cı açısından gerekli olan ürünlerin pazara 
ulaşması konusunda dezavantaj gibi görü-
nen konuların ortadan kaldırılmasında lo-
jistik merkezinin yapılmasının çok büyük 
etkisi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak 
destek ve katkılarımızı sunduk ve sunmaya 
devam edeceğiz bu konuda da çalışmaları 
sürdürüyoruz.”

Vali Toprak’ da İlimiz için çok önemli olan 

bir konunun bu gün masaya yatırıldığını ve 
bu konuda daha önce başlatılan çalışmanın 
fizibilite çalışmalarını da içine alacak şekil-
de ilgililer ve akademisyenler tarafından bir 
kez daha gözden geçirilmesi ve analiz edil-
mesi konusunda çok yarar sağlayacak bir 
Çalıştayın gerçekleştirileceğini belirtti. Fırat 
Kalkınma Ajansına konu ile ilgili tüm tarafları 
böylesi bir şemsiye altında tarafları bir araya 
getirdiği için, Büyükşehir Belediyesi proje 
ekibinin de 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine 
ulaşmada önemli alt yapı proje çalışmaları-
na ilgili kuruluşlarla birlikte imza attıkları 
içinde Büyükşehir Belediyesine teşekkür 
etti. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını 
sürdürdüğü Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri 
Sanayi Bölgesi, Turizm Master Planı ve 
Lisanslı Depoculuk gibi çalışmalarından 
örnekler verdi. Valilik olarak da ülkemizin 
2023, 2050 ve 2071 hedeflerine taşınmasın-
da ve Malatya’nın da rolünü bu hedeflerde iyi 
bir şekilde ortaya çıkaracak katkısını da sun-
duklarını belirtti.

Vali Toprak konuşmasının devamında 
“Malatya’nın ekonomik gelişmesi, üretimdeki 
gücü Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarındaki 

önemi lojistik merkezin kurulmasını zorunlu 
kılıyor. İlimizin önemli coğrafi bir kritik nok-
tada bulunması, ilimizin ve çevre illerdeki 
üretim gücünün, hizmetin limanlara, diğer 
ülkelere ve illere ulaşmasında alt yapı 
sağlaması açısından Malatya lojistik merkez-
in kurulması için ideal bir yerdir. Doğu-Batı, 
Kuzey-Güney eksenlerinin coğrafi ulaşım 
noktalarındaki üretim güçlerinin önem-
li bir dönüşüm ve tramplen noktası olabilir. 
Bununla ilgili hedefini şehrin tüm mekaniz-
maları ile birlikte bakanlıklarımızın ve ilimiz-
in de bu hedefe kilitlenmesi ile birlikte bunu 
gerçekleştirebiliriz.” dedi. Geçtiğimiz gün-
lerde yapılan bir toplantıda da konun değer-
lendirildiği ve burada lojistik merkezin kurul-
ması için gerekli tüm kriterleri Malatya’nın 
karşıladığının görüldüğünü, ilimize yatırım 
taleplerinin arttığını, Cazibe Merkezi Proje-
si kapsamındaki illerin ulaşım yolu üzerinde 
bulunan Malatya’nın bu hedefini daha da 
önemli noktaya getirdiğini ifade edip İlimizi 
ve ilimiz yetkililerini bu konularda harekete 
geçiren, önlerine rehberi koyan ve katkı 
sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’ye, Hükümet yetkililerine, Millet-
vekillerine ve tüm ilgili taraflara teşekkür 
ederek çalıştayın başarılı geçmesini diledi.  

DÜNYA’DA VE
TÜRKİYE’DE LOJİSTİK 

MERKEZLER TARTIŞILDI
Prof. Dr. Tanyaş tarafından sunum 

eşliğinde “Lojistik Kavramı, Dünya’da ve Tür-
kiye’de Lojistik Merkezler”  konulu yapılan 
konuşmanın ardından Prof. Dr. Tuzkaya’da 
“Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansının 
Amacı ve Metodolojisi” konularında bilgiler 
verdikten sonra katılımcıların konu hakkında-
ki görüşlerini, fikir ve önerilerini aldığı Sorun 
Analizi bölümü gerçekleştirildi. Konferansın 
öğleden sonraki bölümünde de katılımcıların 
oluşturduğu çalışma gruplarında yine Prof. 
Dr. Tuzkaya tarafından projenin güçlü ve zayıf 
yönlerini belirlenirken, İl içerisinden veya il 
dışından sağlanacak fırsat veya buralardan 
kaynaklanacak dezavantajlar ele alındı.

Lojistik Merkezi Ortak Akıl Konferansı’na Katıldı

DOĞANŞEHİR İLE İLGİLİ BİR ARŞİV BELGESİ
Doğanşehir tarihine küçük bir 

katkı: Başbakanlık Osmanlı Arşivin-
deki 22 Ağustos 1885 tarihli bir 
belgede, Malatya sancağında Vi-
ranşehir/Harapşehir (Doğanşehir) 
isimli mahalle iskân edilen yüz elli 
hane muhacire tahsis edilen arazi-
ye çevre köyler (Balyan) ahalisi 
tarafından müdahalede bulunulmuş. 
Bu durum muhacirler tarafından 
arz-ı halle bildirilmiş. Bunun üzer-
ine, yapılan müdahalenin engellen-
mesi için buraya yerleştirilen muha-
cirlere verilen arazinin hududunun 
tespit edilmesi ve muhacirlerin iskân 
edildikleri bu arazilerin tapularının 
kendilerine verilmesi hususunda.
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Soldan sağa
1. Plütonyum elementinin simgesi... Zamklamak işi veya 

durumu... Eski Rumen para birimi... 2. Yatay (eski)... Aralan-

mak işi... 3. Borazan kuşu... Kitabın dış kapaktan sonra gelen, 

adını ve bazı özelliklerini içeren sayfa... 4. Yenileşimci... Her-

hangi bir biçim ve görünüşlü olan... 5. Yayla... Aslında... Bir 

yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 

6. Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılan bir ses-

lenme sözü... Ayakkabı çekeceği... Yakışır, yerinde, uygun... 

7. Dil yardımıyla bir şeyin tadının nasıl olduğunu anlamak... 

Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama... 8. Dingil... 

Uygulamada olan... Baş, kafa (eski)... 9. Söylenen sözün 

tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme... Eğrilme, 

bükülme (eski)... 10. Can veya mal kaybına, zararına neden 

olan kötü olay... Eletmek işi... “Daha söze başlanırken ne 

denmek istenildiğini çabucak anlamak” anlamındaki “....

demeden leblebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... 11. 

Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenek-

ten birini tercih etmesi, rey... Bir saatlik zamanın altmışta 

biri... Tatmak işi... 12. Saydam... Serdirmek işi... 13. Bir şeyin 

tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek... Sekmek 

işi... 14. Bir yazının temeli olan asıl düşünce, ana düşünce... 

Düğüm, yumru (eski)... 15. Kuruyarak veya çürüyerek içi 

boşalmış olan... İçinde kinin bulunmayan... İkiden sonra ge-

len sayının adı...

Yukarıdan aşağıya
1. Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğu-

na inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş... 

Potasyum hidroksit... 2. Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı 

bir durumda söylenen bir söz... Katma, bağlama, ekleme 

(eski)... Ay’ın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay 

ağılı, ayevi, hale... 3. Elindeki ile yetinmeyen... İslam inancı-

na göre cennet ile cehennem arasında bir yer... 4. Amerika 

armudu... Bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını 

gören merkez açıya eşit açı ölçme birimi... 5. Amerika ar-

mudu... Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak... 6. Bebek için 

hazırlanan yiyeceklerin genel adı... Mezra... Gösteriş, çalım, 

caka... 7. Ölçüt... Yerden 2-3 karış yükseklikte, çok yıllık ve 

otsu bir bitki... 8. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 

ses... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” an-

lamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” 

sözünde geçer... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 

Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine 

bağlayan bir söz... 9. Açık zincirli olan (organik madde)... 

Sağlamlaştırma (eski)... 10. Karşılaşma... Bazı ülkelerde 

kullanılan para biriminin yüzde birine eşit olan küçük para 

birimi... Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bil-

gi... 11. Sormaca... Ses bilgisi... 12. Kötü, sevimsiz (argo)... 

Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana 

gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi... 13. Nişast-

alı tanelerin, su ile kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilm-

iş durumu... Eksik duruma getirmek, sayısını azaltmak... 

14. Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı 

uzantısı, yalım, 

yalaz, alaz, şule... 

Enemek işi... İki... 

15. Birinci dere-

cede yakınlığı 

olan akraba... Rus 

mimarisinde oda-

ları ısıtmak için 

yapılan fırın tarzı 

ocak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BAŞSAĞLIĞI

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK

Gümrük ve Ticaret Bakanımız
Sayın Bülent Tüfenkci’nin Annesi

Ayşe Tüfenkci (84)
Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Merhumeye Allah’tan rahmet, öncelikle sayın 
bakanımıza, kederli ailesine, yakınlarına 

sabır ve başsağlığı dilerim.
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Nezir Kızılkaya Polat Felaketini anlattı: Malatya’nın 
türküleri içinde acıları anlatan sayısız örnekler mevcuttur..

Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i,
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni…
Ben türkülerden aldım haberi.
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Geleneksel müzikler, kendilerini tarihsel süreç içerisinde 

meydana getiren, üreten, onları yorumlayan bir kültürel gru-
bun, topluluk ya da toplumun genelinin kendine özgü maddi/
manevi değer yargıları ve belli felsefi derinliğe sahip dünya 
görüşleri paralelinde şekillenmişlerdir. Ait olduğu toplumun 
kültürel özelliklerini en iyi biçimde yansıtan müzik türü, 
şüphesiz bu türdeki müzikler yani halk müzikleridir.

Söz konusu geleneksel kültürün bütününe dair pek 
çok bilgiyi barındıran ve bunu dinleyenlere yansıtan halk 
türküleri, her türden kültürel bilgi yüklü bulunan ezgis-
el, ritmik ve sözel yapıları, söyleniş yer, zaman ve tarzları, 
eşlik çalgıları ve biçimleri gibi pek çok özel veri sayesinde, 
özgün değerlerimizi en duru ve anlamlı biçimde temsil ed-
erler. Halkın içinde doğmuş ve gelişmiş olan bu müzik türü, 
toplumun kendini en iyi biçimde ifade edebildiği dili, aynası 
ve kimliği durumundadır. Bu müzik türünü önemli kılan en 
büyük özelliklerinden birisi de kaynağını yaşanmış olayların 
oluşturmasıdır. Türküler, Anadolu insanı ile yoğrulup bütün-
leşen, özgürlüğün, barışın, hoşgörünün ve sevginin en önem-
li temel taşlarından birisidir. Bu topraklarda nefes alan, bu 
topraklarla yoğrulmuş insanların canlı tarihidir.

Türkü sözlerinde sosyal yaşam içerisinde yer alan hemen 
her konuyu bulmak mümkündür. Bunlar kendilerine has bir 
dil ve üslupla çeşitli bilgi ve mesajlar içerirler. Türkülerin 
konuları arasında ayrılık, sıla, gurbet, çaresizlik ve ölüm gibi 
temalar sıkça işlenmektedir. Seferberlik ve savaş gibi büyük 
halk olaylarını anlatmada ve aktarmada da yine türkülerin 
kendine has bir üslubu ve dili vardır. Yemen savaşı ve sonu-
cundaki trajedinin, günümüzde bu kadar biliniyor olmasın-
da “Yemen Türküsü” nün yeri, türkülerin bu anlamda üstle-
ndikleri işlevlere verilecek en çarpıcı örneklerden birisidir.

Türkülerin birçoğu bir konu ya da olay üzerine 
yakılmışlardır ve bir hikâyeleri vardır. Özellikle de “Yemen 
Türküsü” örneğinde olduğu gibi acının ve can kayıplarının 
yaşandığı olayları anlatan ağıtlar oldukça önemli yer tutmak-
tadırlar. Ağıtlar her ne kadar ölen kişiye yakılsa da, onları 
seven insanların acılarını, endişelerini, yetim kalan çocuk-
larını, geride kalanların alt üst olan hayatlarını dile getirirler. 
Bu türküler o dönemin olaylarına tanıklık eden ozanların bi-
zlere emanet ettiği eşsiz kültür hazineleridir.

Malatya kültürünün temel taşlarından biri olan türküler 
içinde de acıları, sevinçleri anlatan sayısız örnekler mevcut-
tur. Malatya insanı tüm Anadolu’da olduğu gibi, duygu ve 
düşüncelerini, yaşamını etkileyen olayları, ölümü, düğünü, 
gurbeti, hasreti bağlı olduğu kültür çerçevesinde müzik ile 
ifade etmiştir.

Burada konu edeceğimiz iki türkü de yaşanan acı olay-
ların sonucunda bu dünyadan göçüp giden insanlarımıza 
dair hüzünlü öykülerdir. Yaşanan felaketler türkülerin satır 
aralarında yaşatılmış, yitip giden canlara duyulan özlem ve 
hasret bu mısralarda dile gelmiştir. “Adatepe” ve “Fırat Ke-
narında Yüzen Kayıklar” türküleridir bunlar. Her iki türkü de 
en küçük bir şüpheye yer vermeyecek şekilde iki acı olayın 
öyküsünü günümüze taşıyarak, “Bizim türkülerimizin bizi an-
latmasından daha doğal ne olabilir ki?” sözünü bir kez daha 
doğrulamaktadır.

POLAT’TAKİ FELAKET..
1 Mayıs 1950 Pazartesi günü öğlenden sonra başlayan 

sağanak yağmur ve dolu yağışı sırtını Adatepe’ye yaslamış 
Doğanşehir’in şirin beldesi Polat için tam bir felaket olmuş-
tur. 3 Mayıs 1950 günü yayınlanan Yeni Malatya gazetesinde 
yer alan habere göre; Şiddetli yağışın etkisiyle öğlenden 
sonra saat 16.00’da Polat, eşine 90 yıldır rastlanmayan bir 
selin yıkımıyla yerle bir olmuştur. 25 ev tamamen yıkılmış, 
100 ev de oturulamayacak duruma gelmiştir. 300 küçükbaş, 
120 büyükbaş hayvan telef olmuş, en kötüsü sele kapılarak 
hayatını kaybedenlerin sayısı 14’ü bulmuştur.

Eşi vatani görevini yapmakta olan Polatlı genç gelin Safi-
ye de iki yavrusu ile sele kapılarak hayatını kaybedenler ar-
asındadır ve bu kayıpların acısı geride kalanların yaktıkları 
ağıtların mısralarında günümüze kadar “Adatepe” türküsü ile 
gelmiştir. (Safiye ismi türküde Asiye olarak değiştirilmiştir.)

ADATEPE
Adatepe Adatepe

Yağmur yağar sere serpe
Asiye’yi sele verdik

Daha yavruları körpe
Asiye’yi sele verdik

Yavruları kaldı körpe
Bu vali de ağır vali

Kumandanı çağır vali
Gelinleri su götürmüş
Askerleri gönder vali

Gelinleri su götürmüş
Askerleri gönder vali

ÜNİVERSİTELİ ABDULKADİR’E AĞIT..
Bu olaydan yaklaşık 7 yıl sonra 9 Haziran 1957 Pazar 

günü, Malatya’nın farklı bir köşesi, günümüzde Karakaya 
Baraj Gölü sularının altında kalan eski  Korucuk (Hasan Bas-
ri) ziyaret yeri başka bir trajediye sahne olmuştur. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören Abdulkadir 
Işık yaz tatilini geçirmek için geldiği Malatya’da, piknik yap-
mak amacıyla gittikleri Fırat’ın kıyısında bulunan ziyaret yer-
inde serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamamış, Fırat, 
cansız bedenini 5 gün sonra vermiştir. 11 Haziran 1957 Salı 
günü yayınlanan Malatya Postası gazetesi “Üniversiteli bir 
genç Fırat’ta boğuldu” başlıklı haberinde olayı şu şekilde ak-
tarmaktadır.

“Şehrimiz Çavuşoğlu mahallesinde oturan 22 yaşlarında 
ve İstanbul yüksek tahsil talebelerinden olup tatilini evin-
de geçirmeye gelen Abdulkadir Işık adlı genç Pazar gününü 
geçirmek için gitmiş oldukları Sinan Köyü civarında Fırat 
Nehri’nde yıkanmak için suya girmiş ve bir daha çıkamamıştır. 
Çocuğu gören köylüler saatlerce aramışlarsa da cesedi bu-
lamamışlardır. Hadise muhitte derin bir teessür yaratmıştır.”

20 Haziran 1957 Perşembe günü yayınlanan Gayret gaze-
tesi ise “Fırat’ta boğulan gencin cesedi bulundu” başlığı ile 
yayınladığı haberde, Korucuk’a (Hasan Basri) kurban kes-
mek için giden ve yıkanmak için girdiği suda boğulan Hukuk 
Fakültesi öğrencisi Abdulkadir Işık’ın cenazesinin olaydan 5 
gün sonra bulunduğunu bildiriyor, zamana tanıklık eden halk 
ozanlarının kalemlerinden sonradan plaklara da okunacak 
olan şu satırlar dökülüyordu.

FIRAT KENARINDA YÜZEN KAYIKLAR
Fırat kenarında yüzen kayıklar anam kayıklar ölem 

kayıklar oy
Anam ağlar bacım beni sayıklar anam sayıklar ölem 

sayıklar oy
Başına toplanmış bağrı yanıklar anam yanıklar ölem 

yanıklar oy
N’ettim size verin benim yârimi anam yârimi vay
Fırat kenarında esbap yumuşlar anam yumuşlar ölem yu-

muşlar oy
Yuyup yuyup gül dalına koymuşlar anam koymuşlar ölem 

koymuşlar oy
Sevmediğim yâri sevdi demişler anam demişler ölem 

demişler oy
Sevemde kurtulam elin dilinden anam dilinden ölem dil-

inden vay
Elbisem duvarda asılı kaldı anam vay kaldı ölem vay kaldı 

oy
Kitabım bavulda basılı kaldı anam vay kaldı ölem vay 

kaldı oy
Yârim benim ile küsülü kaldı anam vay kaldı ölem vay 

kaldı oy
N’ettim size verin benim yârimi anam yârimi vay

İki usta işi türkü ile acının getirdiği mısralar sert dalgalar 
gibi çarpıyor gönül limanımıza. Bu türkülerin satırlarına sin-
miş hüznün ve acının farkına varıyoruz öğrenince öykülerini. 
Ağır bir hicranla sarılmış satırlar gelip yüreğimize oturuyor. 
Ebediyete uzanan bir yol gibi mısraları bu türkülerin. Bizi 
bam telimizden yakalıyor sessizce. Hüzün ve keder damar-
larımıza usulünce dokunuyor ve her dinleyişte ölümün ele-
mine kapılıyor sinelerimiz. Ve Adatepe’nin, Fırat’ın acılarını 
sonsuza kadar yaşatacak zaman yolculuğuna devam ediyor 
bu türküler.

Acının Getirdiği Türküler Polat

Malatya İl Seçim Müdürü
Gürsel Dursun Açığa Alındı

Malatya İl Seçim Müdürü ve Daha önceleri 
Doğanşehir ilçe seçim kulunda görev yapan Gürsel 
Dursun açığa Alındı

Malatya İl Seçim (YSK Üyesi ) Müdürü Gürsel Dursun 
önceki gün kişisel Facebook hesabında “Kılıçdaroğ-
lu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı.

Mesajın ortaya çıkmasının ardından suçu oğlunun 
üstüne atıp, CHP'den özür dileyen Gürsel Dursun hak-
kında karar verildi. 

Konunun basına yansımasıyla birlikte harekete 
geçen Yüksek Seçim Kurulunun başlattığı soruşturma 
kapsamında Dursun'u açığa aldığı öğrenildi
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP 
KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK YÜKSEK 
OKULU BİTTİĞİ TAKTİRDE BÖYLE OLACAK

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK
DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

VAHAP KÜÇÜK’ÜN YAPTIRMIŞ OLDUĞU MESLEK 
YÜKSEK OKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU


